
• • 

ｄｉｒｾＺ｣ｔｯｈＬ＠ o lo SECRET\RIO: Jo.\O M.\RIA DUARTE 

ESTADO DF: ｓａｾｔａ＠ ｃａｔｉｉａｈｬｾａ＠

.\nIlO I. 
Itaj ahy, 12 d e Outu bro de 1902 

'o. I 

rt occupação de ､･ｳｰ｣ｲｴ｡ｾ＠ e robuste- que mais se distinguiram nos exa-
1) c tão pequeno formato e eivado cer o amor da patria; e, alé'll dis- mes, sendo contemplados todos os 

de tantos senões, quanto á for- to, propoz que, para tornar patente estabelecimentos de instrucção exis
rr-a e quanto ao fundo, logrará este essa preoecupação, fi sociedade se . tentes nesta cidade,premios quecon
periodico a fortuna de ser lido pe- denominasse »Gremio 3 de r-. laio.« I sistiram em diversas medalhas de 
las pessôas a quem o endereçar- Ambas as propostas foram U'la- prata e em grande numero de exem
mos, e convencer de que se trata nimemente approvadas, e, entre as piares dos seguintes livr03: Gall'ria 
de um movimento patriotico, s.n- pomposas festas com que se com- da Izislôria bra'::ileira, pelo DI'. Ra
cero, prudente, sunlmamente bene- memorou nesta eidade o ｾｯ＠ cen- miz Galvão; Porque me ujano do 
fico e merecedor de auxilio? tenario do descobrimento do Bra- lIIeu pai:::, rei o Dr, Affonso Celso; 

Que o amor da patria nos dê zil, a installação solemne do Gre- Festas lIacionaes, pelo Dr. Rodri-
Na fortuna! mio, a 3 de l\1aio, fo. uma das mais gues Octa\'io; Retirada da Laguna 

Ligeira noticia da associação imponentes e que mais numerosa e Xarralivas militares, por Escra
Gmllio 3 de ,11(/io bastará para e selecta concurrencia attrahiram, gnolle Taunay; Brw:ileiras illu -
se a\'aliarem os intuitos desta folha. 1\ tlendendo,se a que o muni- {rl's, per D. Ignez Sabno; Era:::i

Em A bl il de I <)( (I hou\'e, no cipio de Itajahy faz parte de urra leiros celebres, por Pinheiro Cha
paço municipal desta cidade, diver- j zona em que a população estran- gas, 
as reu niões bastante concorridas geira é tão consiçeravcl, torna-se l ｾ｡ｳ＠ festas do Grcmio em ｱｵｾ＠

"am se. ｣ＨＩｭ｢ｩＺＱ｡ｲｾｮ＠ os meios de cada dia ｉＮｾ｡ｩｳ＠ U\ l' l",';U e n,.lni.<: m !la cantos palriotlcos por cnanças, 
comrremorar o ｾｯ＠ centenario do t.10 importantes associações, como causa a mais grata impre são o 
de cobrimento do Brazil, e na que se vê em Blumenau, BrL!sq\,le e enthusiasmo com que, mesmo aquel
e efl'ectuou a 27 de"se mez o 'llesmo aqui, cO'Tlprehende-se por las cujos paes não são brazileiros 
r. DI'. Pedro Ferreira e Sil\'a, que que o G: emio vae re.:ebendo tão natos, ca' .Iam versos co;no estes 

as prcsldlu, propoz que, para to r, calorosos applausos e auxilios das do hymno da Independencia : 
nar mais duradouros e efficazes ｯｾ＠ pes oas que estremecem pela uni, Ou floar n patrin livro 

elfeitos da ｣ｯｾｭ･ｭｯｲ｡￣ｯＬ＠ além I ､｡､ｾ＠ e pelos destinos Je nossa I ou mor, 1'1' pelo fl"AZzI, 

das festas entao prolectadas, se patna, O af'ostolado do Gremio é 
aproveita se a excellcnte opportu- O jornal Progresso, que se sempre exercido com a maior cir
nidade pai a fundaçüo de uma so- ｰｾ｢ｬｩ｣ｾ＠ nesta ｣ｩ､｡､ｾ＠ e costuma ser I cuns!Jccção e cordialidade, sendo 
cicdade com o 11m de ç'romover mlllUCIOW nas notiCias referentes para consignar que o alumnos e 

N.,. a cultura Íltelle.:tual, moral e cid'- ao ｇｲ･ｩｾＡｯＬ＠ pelo que lhe ,so mos j ｡ｬｵＺｾｮ｡ｳ＠ da ･ｾ｣ｯｬ｡＠ ｡ｬｬ･ｭｾ＠ tambem 
.. ca- com memorando as datus na- gratos, la por vezes tem f CitO no- obtiveram mUitos dos li\ ros e me

｣ｩｯ ｮ｡･ｳＭｲ･｡ｬｩｾ｡ｮ､ｯ＠ prelecçõ:s,con- tal' o exito excepcional que esta dalhas aci'l:a mcn"i01ados" ｣ｯｾﾭ
ferencias e publicacões sobre as- associação consegue nos seus co'n- parecendo a f..;sta da di tnbUlçllo 
sumptos concerncnies ás sciencias, mettllncntcs e que el,n ｧｲ｡ｬｾ､･＠ parte o honrado negociante Sr. ｇｵｩｬｨ･ｲｾ･＠
ás kttras, ás artes , á agricultura e devem altnbUlr as festivas com- AssebUl:g. "digno ｣ｯｮｾｵｬ＠ allem,1O 
ao cL'llmer"io e a II1dustria - 01'- mell10raçõcs das datas nac,onaes nesta ＧＺｉｊ｡ｾ･Ｌ＠ ,_ 
ganisando ｢ｩ｢ｬｩｯｴｨｾ｣｡Ｎ＠ ll1uzeu e ex- e á-; attrah.:ntes ｣ｯｮｲ･ｲＮＺｮ｣ｩｾｳ＠ po- D01','l1a 11 convlcç.lo de que, 
po ições- mantendo e favorecendo I pulares feitas pelos snrs, \ Igano como :\O\'!COW demonstra -, para 
a mal utenção de estabelecimentos Joüo Bapti -ta Peters, coronel Eu- um povo" ｉｾｳｰｬｲ｡ｲ＠ symrathla, e ter 
dc ensino pri-rario, secundario e gen io Luiz !\!üller e Drs, ｊｯ ｡ｱｾＢ ｮ＠ IInportantls 'Imo. factor de, ｰＬｾｯｳｰ･Ｍ

Pro l' , " 1-' 'a ' do a alumnos Thiago da \- onseca e Pedro l' er- I r:dade. de podei d.e ｾｳｳｬｭｬｬ｡Ｌｬｯ＠ . no 
ｬｾ＠ lona pl eml, I, , t " , e de pre tlO'IO no exterior 

e alull1nas que mais se d:st inguis, reira e Silva, , 111 el ｾ＿ｉＬ＠ ", o " • . 

d I ,'as \'erdadei ramente grandiOsas fo- E IIltUltl\ o que o Gn:mlO toma-
SCm - da n o aux I 10 as cllallç, ,. "d' I 't nlia 

" " , , esco- ram ｡ｾ＠ festas com que o GrC1l110, na gran c Im;,u o e mUI o ｾｭｲ＠ ' 
fObl ･ｾ＠ p:1I a fi cquental e n as I') de Outubro de 190() inau- na o alcance dos seu' cr\'lços se 
｡ＧＭＺｭ ｲ ｲ･ Ｎ ｾ｡ Ｇｬ ｊｏＬ＠ em _ ｳｬｾｾｉｾ｡Ｌ＠ ｣ｯｮｾ＠ a ur;u a sua bibllotheca e, d lo de consegLlls e que, de todo, o ｰｾｩｺＬ＠

f?1 m", pcrmltt s em os re"lll ｳｯｾ＠ so, r ' 'o do corrente anno distribuiu não só lhe fossem remcttldos jor
Clncs, quac quer meios de c uC,al ｾｮ･ｬＡ＠ _ aos alumnos ｾ＠ alull1na!. nae como tamb.;m que brazilclros 
e IIlstrulr, mas sempre com a pl e- pl ･ＱｬＱＱＰｾ＠ , . 

-
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de reno:ne lhe em';assem ｯｾ＠ livros dominam e convencer de que o I ｃｵ｢ｾｾｬＮ＠ que trouxe. 88 quina 108itall" 

e quaesquer rublicações de que nossos esforços e o nosso appello ｉｾｏ＠ dllltOral brazllelro. E" celto que 
. I ' fi d ｾ･ｮ＠ o uma \ ez de,coberta a A " 

fossem auctores ou 05 que lU gas- tem por m attcn cr a supr.::mos ｴｾｭ｢･ｲｮ＠ a sua lia 't I menca, 
. . ,. d d d t' I ' I e ｡ｬｬｾｴｲ｡＠ nilo Ilodi gassem mais utels a esta associa- Interesses a nossa a ora a pa na, ficl\!' iucoglllto' mas tendo ｾ＠ , 1\ 

_ " em VISla a 
çao. ｾｾ＠ enorme extell8110 do cootinllllte e 

ｾｏ＠ all/or da palria, conceitúa Directoria.s do Gremio 3 de Ma.io ｩｭｬｬｬ･ｮｾｉｬｓ＠ dif!icllldades a atfrolltlr ｰ｡ｾ＠
O emerito e criptor brazileiro José quem B6 1\ rOjasse n penetrnr mnres e 
\ .," I dI.' O 1'31 :lgens desconbecichs o ucce ' d IrISSllnO, a cllla-se o COI/ ICCl- e 1900 a I !lO 1. C, b ' I ' • ,I .so e 

fi, fi, Pre inenle, DI', P"dro Ferrpira e ,I r,l ｣ｯｮ ｾ ｴｬｴｵ･Ｌ＠ JlOr SI UHla !lesco 
IIICI/lo do ('/{ pas a o, e o seu berta independente P,\'I"\ 'B . ilm, ex-dt'pulado fedeml relo K!lfldo' , "o razl! o 
preSt'lI/e, e da fé 1/0 s('/I j/lt/lro.« de Qta. Catharina; l0 \ice-pre ideute, a de Maio de 1500 é a primeira pa. 
Ora, tal remessa dc jornae e livros, Padre João Baptista ｐ･ｴ･ｬｾＬ＠ vig:l\io da g!on da, ua proplia hiatoria, da DOssa 
além de poder contribuir para di- parochiu; 2' ｶｩ｣･Ｇｊｬｲ･ｾｩ､･ｮｴ･Ｌ＠ amuei \'Ida naCional, . , 
\'ulgar por aqui o conhecimento Heusi, presidcnle do Concelho ｾｉｵｮｩ ﾷＬ＠ ｩ｜ｬｾ＠ a Illstolla americana, este 
d d ',' 'I'r I Ille ' . A o '".. livro glgaule, aberto apenas ha quatro O pa sa o do no o palz, sei la c ,Ia; .0urellO, rn \on"er, ne· seculos e cUJ'" parte inleo" t 

, ., . d e:ocwotp; 1° secretorio, Or, ｊｯｾｱｵｩｭ＠ ..,I,\n e, um lo, 
prhecl?d ISSI:nO meIO e tornar. co- 'rhiago da 1<'011 ecn, ex.juiz ele direito ｾｯ＠ Inteiro, a bem dizer, é o Brnzil este 
n CCI o o seu prc ente e arraigar da comarca e aClual procul'ador geral rll'o tem um prefacio CUllllllUIlI a torla 
a fé no seu futuro, do Estado; 2' secretario, Alhanagildo obra e eHe pretacio tem por auctor o 

Para o Gre:1Jio, receber jornaes d'OIi"ei"a, telegr:lphi ta; bibliotheca 1ID11!0rlal genovez Chri"tov:io Colombo, 
e linos as im crraciosamente im- rio, João GaJll, secretario municipal; As Im como os ｧｲ｡ｬｾ､･ｳ＠ poetJS que 

" b _', , prccuradore.: Antonio Queiroz d'AI. esclevem uo a epopcra de SU ,I nação 
porta em mUito, porque sao ｾｉｭｬＭ meida , elllprf'gado municipal; João outro. um:1 parte ria grande ･ｰｯｲ･ｩｾ＠
nutos os seu recursos financeiros; Guedes da Fonseca, advogado; Arlhur da humauldade, Pedro Alvares Cabral 
ma o \'alor incomparavel de se- da Ih'a Yalle, emilregado do com. tracou , os primeiro; \'ersos da ppopeia 
melhant.:: facto está no seu effcito mercio; Olympio ｈｾｲｭｩｬｩｯ＠ de ｾｉｩｬＧ｡ｮ､｡Ｌ＠ brazlelraj Colombo começou a histo· 
moral e ci\'ICO _ demonstrando despach:mle tedel31. \'Ia a,merJt!:ln.\, em magos d'um genio 

Ih d 
'Ot! 1 !l01 a 190? prOVidenciai creou um mundo novo 

aos o os e todos que uma a - , ＬｾＮ＠ t ' 't I di ' ' , " _ . ', Pre Id en te, DI'. PeJro Fereira e ｲｾｲ＠ e InlpOI an e a llln1.\Oldade 10' 

ｳｯＨＬ［ｾ｡｡ｯ＠ como e o GremlO 3 de ih'a; 10 ｜Ｇ ｩ｣･ Ｍｰｲ･ ｾｩ､ｰ ｮｴ･＠ Padre João telra, berço de uumel'OSa3 Ilações, 
ｾｬｾｬｯＬ＠ co-n os fins que tem em Baptista PPter,,; 2" vice-pre idente A mesq uinha e egoista posterirla. 
mira nesta fUlurosa porção do ter- !Coronel RuO'enio ｾｬ￼ｬｬ･ｲＬ＠ empregado ne pretendeu con\'(,ltel' fi obra de Co· 
ritor:o brazileiro tio propiciJ. á im- fedeml; lhe oureiro Edu1rno Dias de lomho em uma propliedade sua, lOS' 

-migrac.'io não fica no i olan:ento Miranda, agente elo Correio; 1° ecre· queando ambas as AUlPl'icas duranle 
d
' , . , larlO Arno Koncrerj :lO secretaJio Luiz trt!s seclllos, Ficou degradndo o imo 

e no esamparo, encontra" a um Tlburcio ele Freitn , clirector ､ｾ＠ Ex. rnortnl marinh ei ro ao papel ele COD. 
appello seu, por todo o palz, no ternat ltajahyeo e' bibliothecario qUlslador \'ictorioso, que ｾｵ｢ｪｵｧｯｵ＠ em 
coração dos brazileiro o mai so- Olympio Hermillo de' ｾｉｩｲ｡ｮ､｡ｪ＠ procu' pról , de um eSl,ldo alguma3 novas pro· 
licito e magnanimo acolhimento, ｲ｡ｲｦｯｾ･ｳＺ＠ Pau,lo Scheetfcr, negilciante; VIIICInS, no grandes ｱｾ･＠ mereceram 

Com que empenho e de \'ane- Ah'a ro Rodl'lgue da Co ta, negocio o, nome ele mundo, ?llllitando em ser· 
cimento '- b b ' ante; ｾ｢ｮｯ･ｬ＠ de Souza Cunha ne"o· ViÇOS d'l He.panha era pOI ém realmente 

..: no., os o scuros ｾ＠ relros I ciante. ' o em serviço da Providpllcia que ellll trilo 
desta tao santa cruzada, nao fare- I De 1902 a 1903, halh:wa e, como Acontece" lodos os 
mos conhe.:er e aproveitar os jor- Presidente, DI', Antonio Wander- genios, Colombo aspirou grilndes cou· 
na.::s, os livros, as pala\Tas ani- le)' ""arro p, Lin ,juiz lie direi to sas, morreu eotret3ntQ sem saber que 
madoras que o Gremio receber?! ｲｬｾ＠ comarca; l° \'ice,pl'e, idente, Paelre o que f"z era n;ruito maior do que os 

Esta folh b d - , João Bapll.tn Petel ; 2° \'Ice-prpsi· seús son hos mais elourados, 
_ • a o e ece a, onen· dente, Coronel ｾｉ｡ｮｯ･ｬ＠ Antonio Fontes ma "p6z outra ｣ＺＢｬｩｾｭ＠ Jlor terra 

ｴ｡ ｾｯ＠ e e orgam do Gremlo 3 de I ｮｰｾｯ｣ｩｮｮｴ･［＠ thesoureiro, Eeluardo ｏｩ｡ｾ＠ as bAndeiras qlle a velha Europa içou 
1alO. de ｾｬｩｲ｡ｮ､ａ［＠ 1° .ecrelario, João ｾｉ｡ｬｩ｡＠ lJas terras do no\'o continente: 1\ Ame· 

Como portadora do alludido ap- Duarte, di.rector do Collegio ｉｴ｡ｪ ｾｨｹ［＠ li,ca tOl'lla\a·se amelicana, E logo se 
pello será enviada aos principaes 2" .ec,retal:o. ｌｾｬｺ＠ TlburclO dd Frei· \ 'lll que a elal,a de 12 ｾ･＠ OutuhrJ de 
jornaes de todos os Estado e a ｴ｡ｾ［＠ ｢ｬ｢ｬｩｯｾｨ･｣｡ｲｬｯＺ＠ Joflo ｇＱｾ Ｇ ｮ［＠ ｮｪｵｾ｡ｮＮ＠ J ｾＡｬＲ＠ n:)o Ｎ､･ｾｬｧｮ｡ｬＧ｡＠ ｾｯ＠ um pr'ogl'es3o 
mai • . ,o te do blblrol!JecllTlo ａｮｴｯｾＱｏ＠ Queiroz das SCIl'llCla geogrnplllcns ou um en· 

. o, numer? po slvel de brazl- d'Almeirla; procurarlore: Agustinho grandpcimento de terms e recurso 
lelros notavels. Fernandes "ieil':l, emprpgado ferler,d' do PU\ o europeus, eLmO por Ulll 

Publicar· se-á nas datas nacio- Antonio Queiroz n'Almeid,,' ｾｬ｡ｬｬｯ･ｩ＠ trabalho \'U1CllIllCO, lenlo mA conli· 
nacs e quando houvcr algu'Tl as. ｆ･ｲｮ｡ｾ｣ｬ･＠ \'ieira, empregado'estalfoal; nuo ｾｬ･ｶＳ｜｡Ｍｳ･＠ nos fund us do oceano 
sumpto ou acontecimt:nto exigindo Antonro 'favare ,ria Amaral, emfll'e· uma ｉｉｮＬｭ･ｮｾ｡Ｌｬｬｨ｡［＠ com f oiça elemen· 
que o Grem ' 'r 't . gado rio cnmmerclo; zelador C:II'lo' IHI' e lrIesrstlvel erg llla-se o mundo 

. ' 10 se namles c; e tera 'errino MUller, artista, ' novo, munrlo rle nOl'aS iden fi pim· 
maior formato ｳ･ｭｰｲｾ＠ que for in· ções e costlllnes: ns colonias torna' 
dispensavel. ｾ＠ \'a m·se r.a\'ões, A Amerira tem BUli 

Possam esta toscas palavras ＭｾｾＭ fauna e flora propl'ios j lambem ,0 ca· 
com que, em rapidos e incompletos C mcter dos PO\'CS ameTlrano, e ｴｾｯ＠. . ommemorando proprio CLlrI:O o solo do no\'o conti· 
traços, Indicamos o que é a ac;so- nenle . Quem sabe ee fOl'nm ｾ＠ os 111'" 
ciação e a foliJa Grelllio Tres de A immortol ohm de Chri.tOV:lo jestosos And .0 immenso rio,-mules, 
,Ilma, fazer apprehender os senti- ｾｯｬｯｭｾｯ＠ não e acha em re ':.ção tno as planicies infinita, as maltas gij!nn· 
mentos e as intenções que nos Immedlnta ｃｏｉｾ＠ a nos a oligem, como lI' ｣ｾｳＬ＠ se torla es n sobre pujnnle ".'l· 

a memoravel \lagem de Pedlo Ahares lureza, que fez de colonos subl1llS' 

ora 
is 

- ｾ＠

I 

o 
ra 

er 
,DO 

j 

R 
o 
lo 
ｬｯ ｾ＠

I I 
lO 

ｾｉｈｊ＠
len 
ｭ｡ｾ＠

Ofll 
OI' 

eu 

)uh 
ohl 

ue 
),de 

m ｾ＠
hert 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



m !III 
U ri' 

é tAo 
coari-

"'" n.lfI, 
ｾｩｦｬｬｬＭ

te -
ub'" 

08 cidorlãOS mais livr(>s do mundo? 
America nAo se implantou a dif

ｾｾｲｦ ｮＨＺＢ＠ das c!a Ｚ［･ｾＬ＠ que predomina no 
lelho mundo, não ha uma nobreza 
ｾｬｴｩｾＡｉ＠ AO 1",10 de um povo humilde: 
; Hherdade nobilitou a todos, Uma 
ｲｴＧｰｯｾｴ｡＠ genuinomente americllna foi a 
quP deu o pre ide nte Lincoln ao prin
c,pe de Rohun, quando este, manifestan 
do des (>jos de ficar na Ameticn, gfl' 
b,\I'R-se de 8U'S relações com as mais 
illu tres familias da Euror a, »Tudo 
1>10, di se Lincoln, nlio Ibe pode pre
judicM'_ se ｰｲ･ｴｾｮ､･＠ ficur oqlli.« 

De todas os bandeiras que a Eu
ropa plantou n'este Ih le solo, eó uma 
neou: a bandeira da Cruz, o symbolo 
do p!1Z e do congraçnmento, o unico 
e I'erdadeiro emblema dus Americas 
E tudos os pOl'03 do nOl'o mundo, ca
da um sob seu quelido ｰ･ｮ､ｾｯ＠ nacio
nal, reunidos ne ta fl'ustosa data em 
redor da cruz, o incontp ta \'el e, tan
darta panamelicnno_ cantam hymnos 
la Creadol' por plltria tão bella e pe
dem-lhe um feliz e glorioso porvir, 

P,o J, B, p, 

ＭＭＭＭＭＭＭｾｾｾＺＺｾＬＭＭＭＭＭＭＭ

12 de Outubro 
Fiel ao SP.ll programma, com me

mora hoje o Gren,io 3 de Maio o facto 
mais notavel do contioente americbuo 
- fi sua ire coberta , 

E nós Que fazemos parte d'este 
mesmo continente, nos st'lItimos jubi
ｬｯｾｯｳ＠ e orgulho. os com e;:ta data me , 
morareI que repre3enta !J:I historia a 
energia, coragem e o p;elllo do grande 
geno\'ez Christo\'no Colombo, , , 

ão dignos de applausos os IntuI
tos ｰ｡ｴｲｩｯｴｩＨＧｯｾ＠ do Glemlo procul'flndo 
nAo deixar ｰｮｾｳ｡ｲ＠ desnperc,ebldos os 
lactos mni8 impol tantes que IIltcre,;são 
fi todos nós bl'lIzileiros, , 

Ainda pC'T'dnrilO na ｭ･ｾｯｲｈｬ＠ do 
poro d'esta cidade, o brllhanllSmo das 
ｴ･ｾｴ｡ ｾ Ｌ＠ o enthusiasmo e, pod e-slJ me, -
mo dizer o delirio com que o GI emlo 
ｾ ｯｬ･ｭｬｬｩ ｳ ｯＧｵ＠ 11 gloriosa data de 110,ssa 

I' ' esb daln Im-
･ｭｮｮ｣ ｩ ｰ ｮ ｾ Ｇ ＳＰ＠ pOltlcn" ' , ao 
morl 'll que noS IIbllU as pOlias • 

, , ões e que nos COO\'I\' IO de todas as ｮ｡ｾ＠
deu uma l'ntrin I , ｯ｣ｩ｡ｾｾｯ＠

g' que 11 benementa !ISS '" 

80uhe ｡ｾ｣ｯｲ､Ａｬｲ＠ n'I\llIlfl populnr e,::s 
Sentlll ento ｰｬｬｴｲｩｾｴｩ｣ｯｳ＠ ｱｾｬｾ＠ ､･ｾｾｾｾｩｾ［ｯｾ＠
nue nnSl'emoS n um p.ll7. g " '" 's I laz COI reI 
ollde a natureza lrr.petuO I 'dellte da 
ｾＱｬＱ＠ ｮｯ ｾｳ ｬｬｳ＠ veias o sangue ai 
liberdade ! t r no 

Ir que ella sonhe desper
t: d'es-

cOl'aç:10 d'psta 1110c!dade ｢Ｌ［ｾ｜ｾＺ｡ｾｩｧｩｬＢｮｬ･＠
ta mOCidade ｾｴｕｾ＠ e 11 ｯｾ［ｬｮｴ･＠ nll grnn 
110 fnturo 1\ fe l'l \'a e ai e , que , 'd p'ltl'lll ' 
ｾ ･ ｺ｡＠ rl e nossa qU,en a, ｾｯｭＧ＠ ｴｾｮ｜｡ｳ＠
lad adl\ pela l'ro\'ldPIlClla ccCUp9r o 

, I de um ( m ' IMru \'11 I:IS, po , , nete das na-
PI imeiro lug:II' 110 b,lDq 
Ções livreb! 

Muitos sAo ninda RI urzes e ea
pinhos que tem o Gremio de atraves
sar; (l afan, a perseverança e a fé 
viva de que se Rchão possuidos todos 
os seus ｡ｳｾｯ｣ｩ｡､ｯｳ＠ de bem servir li 
pntrio, dissiparào, em bre\'e, todos os 
obstRculos, mostrando d' este modo 
que o trubalho é o prenuncio da glo 
l'in do homem, e 1\ gloria do homem 
é, como já o disse olguem, a irnmorta
lidade de patria a ｮｾｰｩｲｮＡｩｯ＠ -je todos 

tencia, que tAo longinquo e encantado 
parecera, qual fnbulosa .terra do lole 
de Jaal\o, a Colchida da lenda do \'el
lo de ouro, 

os povos livres I 

Fosse qual fo se e.8a terra a cujo 
my ｴ･ｲｩｯｾｯ＠ ancoradouro ia lançar ferro 
d'ahi a in tnntes a sua frota a\'entu
reira e ousada - a Atlantida de que 
lalll\\'n Platão, ae ilhas Afortunadaa 
dos poetas helleDicos, a Antilha a que 
tinh,lm aspirado chegnr \'inte e cinco 
eculos antes os na\'eg,ldores phenicios, 

1\ CMhay ou Cipnngo das ｮ｡ｲｲ｡ｾ･ｬ＠

mal alllho$n3 de Marco Polo, a India 
dns essencinrias e do ouro - nntes de 
tudo, pon!m elle sentia-se diante d'ella 
como diante de uma amante ou noi\'a 
ardl!nte e febrilll!ente nnhelnda, que 
dominara os scismares de sua agitada 
mocidarle e (l8 pen.amentos de Ua tu' 
multuosa velhice, mas que lhe fom 
por todo esse longo tempo chimerica 
e agora lhe apparecia, real e vivi,da, 
coroada cio véo ｾｹｭ｢ｯｨ｣Ｈｬ＠ das nupclas, 

N, L, 

ｾｘｾ＠ ﾷ ｾｾ ｉ＠

Gremio 3 de Maio 
. Luz! ｍｮｩｾ＠ luzI exclamava Goe

the, moribundo"" 
»abram a janelln, quero luz!. dis, 

sem o eminente escriptor da Historia 
de POI tugal, Alexandre Herculano , 
pouco antes de morrer , , , , , 

»Luz! mais luz. repetimos nós pe
lo »Gremio 3 de Maio, cuja divisn é
ｉｮｳｴｲｵ｣ｾａｯ＠ e amor á patria , 

Uma das maiores preoccupaçOes 
d' e ta util instituição é estudar n 
n03sa histo! ia putria e a\'igorRr o 
sentimento nacional pela cornmemora· 
ç,lo das ､｡ｴｬ｜ｾ＠ ｧｬｏｬＧￍｯｳ｡ｾ＠ do ＱｬＰｾｓｏ＠ paiz 
e pelo estudo da biographin dos seus 
heroes, 

Nilo precisamos p.xplicar ｱｾ･＠ a 
mi ,sào do .Gremio 3 de MaiO. e, e 
serH sempre pugnar peln grandeza 
iutellectuat moral e ch'ícn do nome 
brazileiro ｾｮｴｬＧ･＠ as naçOes civilizadas, 

A todnd ns dedicaçõe em prol 
d'esta terra fica, pois, Hberto o portico 
de nossa modesta al'cadia para com· 
nosco colla bOl'llrem na pugna pela 
Instrucç,lo e pela !'nfl ia , 

Como guia seguro dos seus com
ｭ･ｴｴｩｭ･ｮｴｯｾＬ＠ o GremlO adortou, como 
seu, o mesmo es tandarte, ql:e ｐ･ｾｲｯ＠
AI\'fll'eS Cahl'lll ha.teou ao ､･ｾ｣ｯｬ＾ｬＧｉｲ＠ a 
terra brazileira e que tem estampnda 
a »Cruz dn Redempçào, « 

»In hoc signo Vl1Ices.c 
J, D, 

O grande momento 
• • • nJ8s oflnnl ｮｶｩ ＺＭ ｴｯｵＭｾ｣＠

lorra o lorlos grlla\Rm : 
terr G, tNTa / 

Perto de meio secu'os de lides e 
de ｮｧｵｳｬｩ｡ｾＬ＠ havia pu slado, para que 
emfi m chegasse aquelle ellll, aquetla 
hOla" , 

Colomho rOr,1 um I'id ente, um i1-
Inminndo, ｔｮ､｡ｾ＠ ns suas utop:as 2ram 
ngorn renlic\nde tangivel. AIIi esta \'1\ 

ｬＱｉｾｲ＠ .. I'ithaorlo os seu olhos e o cle 
eus cOlllpanheiros extnticos, o conti-

nente dos souho de toda a sua ex; -

cou\'idando-o para ceieb-açBo dos so
nhados epithalarnio , 

Guiara-o até ahi, por entre todas 
as vicifsitudes n energica e inquebran
laveI Fé - Fé humana ou dinoa, -
invencivel forçn que n'elle nilO lacil
Iara jnmaid nlJlIl IInte 08 e,colbos da 
term nem ante os abysmos do mnr, 

Era a Fé que o acompanhAl'a, a 
eearedl\\'-Ihe os roteiros ntrll\'ez d;;a.-___ .; 
ｭｾ､･ｺ＠ mysterio li do \ a to, inflll1to 
campo de ondas azues de um Oceano 
cheio de p3vores, 

Era conjurando-a que os elemen
to Ee torlla\am ｊｬｲＨＱｰｩ｣ｩｯｾ［Ｎｱｵ･＠ os ven
tos todos soprllvam li feiçãO enfunando 
galernos o panDos das 1 ela de eus 
galeOes, 

Aqllelle curto instante de rego
sijo iutimo e iDeff,lVel compensam-o 
de tod,. 1\ arrastad,\ tragedia de sua 
vida, 

Tudo ｾ＠ queria agora, a fome, o 
frio, l\ nud cz por que ｰ｡ｾｳ｡ｲ｡Ｌ＠ :rudo 
n'aquelle momento perdollva, as IIlJus
tiças, os sal carmoa, as pel tidias dos 
homer.s, 

Seu nom e ia paimr 80bre os tem
pos, domilHludo e avassalando hS eda· 
de" futuras, 

t:ua fama suhil'ia tão alto como 
osnstros, que ･ｾｴ｡ｶｬｬｭ＠ con tl: lllndo os 
rnage, toõos céus Que o ｳｾｵ＠ genio 
des\ endfLI a, 

Nimb:l\'n-Ihe "gora a fronte o 
halo da immortalidade, 

Immarcessil'ei3 el'llm o louros da 
lla 1 ictoria, mhis el va(la do que as 

qu e com a pontn de sua espndll con
quiõtal a Alexandl'e da Mllcedollin, 
conrluzindo o\'onte as RU:l@ hOI,tes 
\'encedol'l' por obre o Cl\lIlpOS tala
dos dos ｩｮｩｭｩｧｴｬｾＮ＠ "batidos dt'@de ns 
fronteiros de H'US dorniOlos até :is lou-
ginquns rib ,ls do G:lnges, " , 

A gloria de Homero ou Vlrglho 
afinllndo os ｉｉ｣ｯ ｬ､ ･ ｾ＠ de suas ｉｾｲｮｳ＠ pe-
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la grandes façanha pralkndll8 nas 
edade héroicn da Hellenia (lU de 
Roma n:lo I,\lia 50mhra li .ua lori:\ 
de revelador de mundos, 

no leme, nneguemo ｩｮｴｲ･ｲｪ､｡ｭｾｮｴ･＠

ｉｉＺｬｬｲｨＢｾｾｭｰｮｴ･Ｌ＠ relo ll'IIlNOSO mar da 
0";11;110 sem ｲｴＧｬＧ･ｩ｡ｲｭｯｾ＠ o mugir Ｈｉ｡ｾ＠
VAgAS batendo de I'lIcodtro 1108 cacho 
po da ll1dil!cn 11(0, alé c1wg:1I mos, 
unidos e forte', ao porto desejado, ao 
porto da 1/1 Irwçr!q, 

Attingido e.I:\\'a, pois, o termo 
do e.Iadio a quP ,e propo em ､ｯ｢ｲｾｲ Ｎ＠

O influxo da ohl a qut' concebera 
e realklra, t'r ia C(11110 a de um 01 
lumino"o e ferulHlo, prOjeCl:lOllo-se 
no t-eculos luluro ', IIbençoada pOI' 
ｾ･ｲ｡ｾＧｾＧ＠ .ell1 tim! 

D'ulli em diante acabar, pouco 
iml,orta\'R. 

Ac:or:l obre elle mais poder ja 
nllo tinha R nOIte. 

"/.quelle moml'nto esta\'nm allt'r
to' o' limial es du HI,tOI t:l Humana, 
ColomlJo ror 1.'111.'. 8uuira alti à. re
giOt's ｳ･ｲ･ｮｾＧ＠ da I'ooteridade. 

L 

12 d 
• n l 

utubr 

• \ Ca.h'ba Y R !.ron 
'iDOVO mundo doo Colon. 

PartindJ de Pnlo, em busca de 
no\ A" ｴ･ｲｲｮｾＬ＠ jarnui I,ensou olornho 
no as'ombro,u dl'ôenl 011 imeuto, 110 
impul J Immen o que , C"III n de"co
!Jerta de um 110\'0 con int'nte, terião 
a n'l\e"açi\o, o cOllJmercio, .1. :ndus
tria e a aI te? 

."110 fOI • A ｃｯＬｾＯｩＯｬｲ｡＠ y a L eol! c 
que ColoCJuo IIlfereceo um mundo no
,I) 1":"e pre:'lnle re"'io, e. e brinde 
sem I'ar, recebeu-o a humanirlade. 

ｾ｡＠ • lçnn. d' Op-fec yierHm en
contrar a \ erdadeirn 1"111 ia como no 
Brazil o I':tl ar o de que re 'a o lexto 
biblico, todos :rql;elle que no \ elho 
contlneole Europeu hU\lam rt'rdido n 
ultima e per ｡ｮｾＧ｡Ｎ＠

Eoganou- e portanlo o porlrro-
o Rei rla fidalga e orgulho,a He"pa

nha. quando a olomho deu o Urrt'lIo 
de usar em U:19 armas a dl\ I.a 4Ut' 

encirr.a e,ta ｉｩｯｨ｡ｾ Ｎ＠

A de'cob?r ta d.1 Arnenca. f,ICtO 
grandlO,O que hoje mai uma \'ez ce· 
Iphramo , deu a CoJ..mbo a immortil
hdade e o direito á ｣｡ｮｯｮｲｺｮｾﾷ￣ｯＮ＠

E' per I.SO que, li ｢ｲｮｾＧｩＱ｣Ｑｯｾ＠ fra 
lernalmenre ae que nl \"errr rlo! 100-

lO!! ua telr.1 (fTerel' er o ,eu la hOI n r 
tnce>ô!\nte. seremo " hus 0101 de o 
lomho que mo>!rAr 'r a ･ｾｾ･ｾ＠ ｉ Ｌｾ ｲ･ｧｲｩｮｯｳ＠

do trabalho o camini!o aeguir em 
prol da leI ra C:II inho,a 4ue o. 
acolhe. 

Homeiro alegre do progre, o e 
d, ･､ｵ｣｡ｾ［ｬｯ＠ civica, c:l!rillho em lóra 
a cantar alegremente o 11\ ｲｾｮｯ＠ du 
trindade :rugu ta pfI/ria, t;ooalllo p 

111 trur(üo, ,eja o Grrmio .1 de Maio 
O ar auto qLe e.pall.p rrofll,nmenle 
a en.ente abençoa'la que brotou na 
no-·a querida tarra a :l de ｾｬｮｩｯ＠ rle 
11100 . 

Emharc1do tO(!o na model na 
cam"ella ,Gdlll;O .1 dp Maio,. o te 
OIt a \ él;lS á blt.a c limoo ir O firme 

ｾｯ＠ GrolliJc em feslim comme 
ｭｯｭｾＧ￠ｯ＠ d'est!\ data, já o di ｳ･ｭｯｾＺ＠
O /11 parecimpnto rlo .(Jnlllio 3 rir 
.lfaio. \"('m demomlrnr que nno foram 
perdida lIS ralavra de illlcorajamen 
to que er.ti\o proferimos. 

A "ante! 
Eugrl1io Müller. 

12-10-ll02. 
___ ｾｾｾＧ＠ oN>------

Prezado Am." 'I'. J.O Duarte. 
A noticia da pu hlic.lçno de mais 

um periodico lI'es"e Itajahy. ao qual 
e'tou ligado pOI' t;lula nlfekões, cau
'ou · me vel dadeim alegri \, 1,01' Siglll ' 
Hcar o pr ｯｧｲ･ｾＮｯ＠ des,1\ importflnte e 
lutmosa IIacçi\o da pnlria cathari
neo,e. 

E maior ､･ｾ･＠ ser n minha satis 
facç;10 por vir a nOl:l folha flureo lflda 
pelo Dome do Glelllio T"e de Maio 
rmitituição que mp coota no numero 
do seus mnis obscuro fundadore, 

Por is>o Acho-me 11 ua ､ｩｳｰｯｾｩｾＧ￣ｯ＠
para. na mode>ta eEphera de minha 
acti\'idade. auxiliar o nOI'o orgno itn
jahyense que, no lado do l '1"og1"/., o, 
d ruon 'trnr ão o grao de adiantamento 
tia hella CIdade, que molle e dulcero
.flmenle se ･Ｌｰｲｰｾｵｩ｡＠ nos berjos Cll
rinhosos do rio It:ljahy. 

Aceite saudnçOes alfectuosa rlo 
7/riago Fonseca 

Floriaoopoli, 29 de ｾ･ ｴ･ｭ｢ｬｯ＠ 1!J02. 

ｃ｢ｾｩｳｴｯｶ￣ｯ＠ Colombo 
A \ ida de Chri tO\'30 Colombo 

ｾｩｴｮｭｏ ｬｬ｡ｬ＠ descobridor da A 11eriC:l: 
errcadeexempl\lsglandlo-o. di"nos de 

. , d ' o serem Imrta o' . 
Dotado de pxtrema tenacidnd e ('CO

ragem ｲＢＬｾｩＬｴｩｵ＠ fi todns ｡ｾ＠ duro, pro\ ,IS 
por que pol JOu.n;10 desanimando nunca 

ｾｵＬＬＱＴｵ･ｲ＠ olltro homem r Clwrra 
diante da ､ｬｦｦｩ｣ｵｬ､Ｚｬｲｉｾｳ＠ p/)r elle supc'
rada., nntp. da realsn\';lo dll ua bll 

prema idéa - a rle,coherta dae In. 
dra", o:\leg:llldo ｾ･ｭｰＺ＠ e para o Occi
df'ote. 

L. prl'tendia elle e palhar n su
l,lime ｾ･ｬｩｧｩｬｯ＠ de J"s IS, convertendo 
L ,gentiO e". ua fé nrdenle j:l lhe 
fazl" .'ntk\'er lrrt!hant resultados para 
o Chrl,ll:llIr'mO 

A pre entou seu ｐｾＧＱｉＱＰｓ＠ fi dilferen
te . cOrte da Europa afim d'l obter o 
meio Ilece,.ario p1r:l elfectual o 
ｾＺ＠ .. em vão. 

ｒ･｣ｯｲｲ･ｾ＠ afinAI á HeapanhA ó 
/10 c:lho de OIto ｉ｜ｮＮｮｯｾ＠ de !'l'petidAs Ina
tancms .I'om os rerd. cathollco , foi que 
COllSl'gUlu tre n:\\"lOd p:\ra telltar R 

arrOjada para tentar n arrojada via
gem 

Pflltiu, emfirn! 
Quantas provações atormentnram 

o o no decul"'o ria onvegação! 
àlas Colombo, selrpre Hrme /I 

ｴｹ､ｾ＠ Hlfrontou ti furia do, elementos 
li ｴｲｲｰｯｬｦｬｾＧＺＱＰ＠ re\ oltada, e nchou a terra 
tUo almejnd I . 

E qUllndo ,"oltou 11 Hespnnha com 
a nom dl'scoberta - que feôtlS lhe 
fizeram! - foi recebido em triurnr,ho 
e sentou-se perto de "'prnando e Idnbel. 
Foi elevado li diguidade de nlrnlrnnle 
e nomeado \ ice-rei dns terras que dl's
｣ｯ｢ｬＧｩｲｾ＠

j·'ez air.da norns \'ia"ens e desco
hrimelltos, mas depois "calullIniflr am 
0'0 e foi trazido pIe-o" Heópnn ha. 

i\lorreu e te grande ho nem mi
sefR\'elmenle em Sevilha em :;-'06 
conslmlllirlo de desgostos e enfermi' 
dades. 

E elll', o ｰｲｯ＼ｬｩｾＧｯｾｯ＠ na\"eg<Hlor, 
que nem te"e a glolla de d;lr eu 11 0-
me ti tenn ' que de"cohrir'a, morreu 
ignor:lIldo que achara 11111 mundo! 

Hoje drn em que comme:nornmcs 
a dpscoberta da Americll. digamo co
rno o rlinincto po ta Dnlllllsccno Vieira: 

ｓ｡ｬＬｾＬ＠ •• I\p, ｃｾｬｶｴｬｬ｢ｯＡ＠ A Ina imn'rn.n "Ioria 
de luz ilJuminou o. por tieo" d. hi"o .. i. I 
r""llando li humanidade n .cnda du pur vir J 

Do beiJo rede,lnl em qnc .vbolbJ iOlI)OI8", 
ｶｾｾＬ＠ ｱｬｬｮ｣ｾ＠ ｯｮ､ｒｾＮ＠ pat':,ol' as tralll:-itOl ｩ｡ｾ＠ Ｈｬｲｵｾ＠ I 

ｙＨ｜ｮＨＧＨＧｾｴｯ＠ o mar, t o tempo a ｴｦＧｬｬｾ＠ }I('::- fui 

Icahl .. , 

11. 
lt" · R' q.e ｆＮＬＬｾ＠ ti 

ｾｾ＠ ＭＰＺＺ［ｾｾ＠

Pela Patria 
:\11 hora pre,ente .Ho imrnensrs 

:15 difficuldarll'S que ;r.soherham ｮｏｾｅｏ＠
pniz, no illtenol' e no exterior 

Ante o rumo que \nO tornando 
O" PO\ os mai ' ｣ｵｬｴｯｾ＠ e poderoso •. ur · 
ge que nOd emp"nhemos seria mente 
em lesoll' l-as. 

Na phr:lse de eminenlE' pl'nsarlor 
hru7.ill'iro, . prpci,amos Err 1,lrfjSICII 1110-
"nl r in/dlpc/unlmcllte f '·/PS, P que 11 

HUl1Innidlu!e Cúll/e COI111 1'18CU.« 

Em laos ｣ｏｬｬ､ｩｾＧｏ･ｳ＠ o .(lr ｾｭｩｯ＠ ;3 
de ｾｬｮｩｯ Ｎ＠ tendo por f,m rliffunrlir :I 

ｬ｡Ｇｴ ｲｵ｣ ｾＧｮｯ＠ e a\"igol'ilr o amor !In pn
Ir a. node pre,t;rr, em n ｾｯ＠ meio, os 
mais Ilssignalado ｳｴＧｲｶｩｾＧｯＮ＠ no p;lÍz. 

1'0rt:IIIIO, ｣ｬｬｯ｜Ｂｾｭ＠ ｨ･ｬｬ･ｾ＠ so bre 
todos aquplle que se e.lor(·n m pt'la 
ｰｲｴｾｰｬＧｲ＠ idade de tHo be ll ellll' ritn »8'0-
ciaç, o ! 
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